Frågebatteri VA-barometern 2019
Urval: Riksrepresentativt urval av den svenska allmänheten, 16–74 år
Antal telefonintervjuer: ca 1 000
Tid för telefonintervjuer: 2 september – 29 september 2019
Intervjuns inledning
Svar: ” Hej, jag heter ………...
På uppdrag av organisationen Vetenskap & Allmänhet genomför vi en rikstäckande undersökning
bland allmänheten vars syfte är att ta reda på inställningen till forskning och vetenskap. Jag skulle
gärna vilja ställa några frågor till dig. Det tar ca sju–åtta minuter.

Tema: Intresse och förtroende
Fråga 1.
Hur intresserad är du av vart och ett av följande områden:
Du ska svara på en skala från 1–5 där 1 = inte alls intresserad, 2 = inte särskilt intresserad, 3 =
mellanintresserad, 4 = ganska intresserad och 5 = mycket intresserad. Om vi börjar med…?

(a-e roteras)
a) Politik
b) Ekonomi
c) Kultur
d) Sport
e) Forskning
SPLIT BALLOT mellan kommande två frågor

Fråga 2.

Vilket förtroende har du för följande personer? Du ska svara om du har mycket stort, ganska stort,
ganska litet eller mycket litet förtroende. Om vi börjar med…?

(a-b roteras)
a) Forskare vid universitet och högskolor
b) Forskare vid företag
Fråga 3.

Vilket förtroende har du för följande personer? Du ska svara om du har mycket stort, ganska stort,
varken stort eller litet, ganska litet eller mycket litet förtroende. Om vi börjar med…?

(a-b roteras)
a) Forskare vid universitet och högskolor
b) Forskare vid företag

Fråga 4.

Vilket förtroende har du för forskning generellt? Du ska svara om du har mycket stort, ganska
stort, varken stort eller litet, ganska litet eller mycket litet förtroende.

Mycket stort
Ganska stort
Varken stort eller litet
Ganska litet
Mycket litet
Vet ej
Fråga 5.

Hur intresserad är du av forskning inom följande områden:
Du ska svara på en skala från 1–5 där 1 = inte alls intresserad, 2 = inte särskilt intresserad, 3 =
mellanintresserad, 4 = ganska intresserad och 5 = mycket intresserad. Om vi börjar med…?
(a-f roteras)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Medicin
Naturvetenskap
Teknik
Utbildningsvetenskap
Humaniora
Samhällsvetenskap

Tema: Forskningens förutsättningar/bilden av forskning
Fråga 6

Vad tror du en forskare ägnar sig åt större delen av sin arbetstid?

(öppet svar)
OBS: Om respondenten svarar ”forskar”, be om att specificera.

Tema: Oro för den tekniska utvecklingen/AI
Fråga 7
Om jag säger Artificiell Intelligens, eller AI, vad tänker du på då?

Öppen fråga
Fråga 8
Hur tror du utvecklingen av artificiell intelligens, AI, kommer påverka oss i framtiden?
Kommer den påverka oss…?
Enbart positivt
Mer positivt än negativt
Lika delar positivt som negativt
Mer negativt än positivt
Enbart negativt
Vet ej (läses ej upp)

Tema: Kanaler för information om forskning
Fråga 9
Hur ofta brukar du ta del av forskning som presenteras via nyheter på radio, tv, dagstidningar,
sociala medier eller poddar?

Varje vecka
Varje månad
Någon gång per halvår
Mer sällan
Aldrig (Hoppas till fråga 11)
Fråga 10
Tar du del av forsknings- och vetenskapsnyheter via (svara ja eller nej vid varje alternativ, för varje
kanal inkluderas att ta del av kanalen via internet)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dagstidningar
Facktidskrifter och magasin
Teve
Radio (exklusive poddar)
Poddar
Sociala medier, t.ex. Facebook, Twitter eller Instagram
Bloggar
Youtube/filmklipp
Mail/nyhetsbrev

Bakgrundsfrågor
Fråga 11
Arbetar du själv med forskning?

Ja
Nej
Nej, men jobbar/har jobbat forskningsnära (forskningsadministrativt)
Nej, men har gjort det tidigare
Vet ej
Fråga 12
Har du någon familjemedlem, släkting eller nära vän som arbetar med forskning?

Ja
Nej
Nej, men gjort det tidigare
Vet ej
Fråga 13
Vad har du för sysselsättning?

Förvärvsarbetar, anställd
Egen företagare
Studerar
Pensionär

Arbetssökande
Annan
Vill ej uppge
Fråga 14
Vad har du för utbildning
(Svarsalternativ 1–5 läses upp)
Grundskola
Gymnasium
Eftergymnasial utbildning, mindre än tre år
Eftergymnasial utbildning, tre år eller mer
Forskarutbildning
Vet ej
Vill ej uppge
Fråga 15
Endast till personer som är 30 år eller äldre:
Vad är din bruttoinkomst per månad?
(bruttoinkomst = inkomst före skatt)

Fråga 16
Endast till personer som är 18 år eller äldre:
Vilket parti skulle du rösta på om det vore val idag?
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Annat parti
Något av allianspartierna
Något av de rödgröna partierna
Rösta blankt
Röstade inte
Vet ej
Vill ej uppge
Fråga 17
Är du född i Sverige?
Ja
Nej
Vill ej uppge
Fråga 18
Är någon eller båda av dina föräldrar födda i Sverige?
Båda
En av dem

Ingen av dem
Vill ej uppge
Fråga 19
Kön (registeruppgift, ställs inte under intervjun)
Kvinna
Man
Fråga 20
Ålder (registeruppgift, ställs inte under intervjun)
16–20 år
21–29 år
30–44 år
45–59 år
60–74 år
Fråga 21
SKL:s kommunindelning (registeruppgift, ställs inte under intervju)
Ortstyp: storstad, övriga städer, glesbygd (SKL:s kommungrupper)

